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 לעילוי נשמת 
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כל הפסולים שאמרו, שאם הם בראש המזבח, 

דמם למזבח, ניתן  המזבח מקדש אותם לזרוק

לעשות זאת גם אם אויר מזבח אינו מקדש, והדם 

עצמו, אלא ביד הכהן, כי כל  אינו מונח על המזבח

מה שביד הכהן העומד על גוף המזבח, נחשב 

 גוף המזבח. כעומד בעצמו על

 

 הראוי להם כלי שרת אינם מקדשים אלא את

כדם הקרבנות , ]קבלה של דברים לחים לצורך

, קערות ומזרקות( א) היו ויין הנסכים ושמן[,

שלא היו במידה מסוימת, והם שימשו לקבל ]

 דברים שאין להם שיעור מדויק, כדם הקרבנות

, שבע מידות וכמו כן היו( בשאינו נמדד[, )

הדברים שיש להם  שבהם היו מקבלים את]

 [.שיעור מדויק

ולכן אינן , מידות הלח אינם ראויות אלא ללח

 אלא את הלח הניתן בהם, אבל אינן מקדשות

 הניתן בהם ]כמנחות[. יבש מקדשות

כדם ] אבל קערות ומזרקות העשויות לקבלת לח

כי גם  כמנחות[,] מקדשות גם את היבש ויין[,

המנחות ראויות להינתן בהם, ודבר זה שהקערות 

היבשות, יש  את המנחותוהמזרקות מקדשות גם 

ף ַקֲעַרת, "מהכתוב ללמוד סֶּ ים ּוֵמָאה  כֶּ ֹלשִׁ ַאַחת שְׁ

ָקָלּה שְׁ ל ִמְזָרק מִׁ קֶּ ים שֶּ עִׁ בְׁ ף שִׁ סֶּ ָחד כֶּ ש אֶּ ל ַהקֹּדֶּ קֶּ שֶּ  בְׁ

ן ְמֵלִאים ֹסֶלת ְשֵניֶהם מֶּ לּוָלה ַבשֶּ ָחה בְׁ נְׁ מִׁ ואף ", ]לְׁ

שאותה מנחה לא היתה יבשה לגמרי, כי היה 

מקום ניתן ללמוד מהכתוב  מן, מכלמעורב בה ש

הזה, שגם דבר יבש לגמרי מתקדש בקערות 

שבאותה מנחה היה שמן, מכל  ומזרקות, כי אף

מקום היו בה מקומות שלא נתערב השמן היטב, 

נ אף על פי שהיה "וגם הם קדשו. א והיו יבשים,

השמן מעורב במנחות, נחשבות הן כדבר יבש 

וכשם שהמנחות  דם, שהמזרקות עשויות לו, לגבי

 הללו התקדשו במזרקות כך מתקדש גם דבר יבש

 לגמרי[.

 היו מיוחדות שתי, קבלת דברים יבשים ולצורך

א( עשרון למדידת כל המנחות, , ])מידות של יבש

חביתי כהן  )ב( וחצי עשרון לחצות בו את מנחת

 גדול[.

ולכן , ומידות היבש אינן ראויות אלא למנחות

בהם, אבל  היבש הניתןאלא את  אינן מקדשות

 הניתן בהם. את הלח אינן מקדשות

 

ואמר רב ואיתימא רב אסי, שכל האמור כאן, 

שאין ראוי לו, הוא רק  שאין כלי מקדש דבר

 לעניין שיוכשר בכך למזבח.

אבל לעניין קדושת הגוף, שמחמתה מעתה הוא 

יום ובמחוסר כיפורים,  נפסל ביציאה ובטבול

  שאינו ראוי להם.הדברים מתקדשים גם בכלי 

 

 האופן שבו כלי שרת מקדשים את הניתן בהם

אין כלי שרת מקדשים את הניתן בהם, אלא 

 הבאים: בהתקיים כל התנאים

אבל אם היו מנוקבים אינם ] .שלמים שיהיו. א

הנקב פוסל,  מקדשים. ומבואר במשנה, שאין

אלא כשהוא גדול כל כך, עד שמחמתו הכלי אינו 

  מקבלים בו תחילה[. שהיוראוי לקבל את מה 

כלומר[ שיהיה בהם שיעור  ,מלאים שיהיו. ]ב

היה בהם  שלם של הדבר המתקדש, ]אבל אם

דבר שאין בו שיעור, אינו מתקדש[. ודין זה אמור 

שנתן בכלי אבל אם  כשכוונתו לקדש רק את מה

כוונתו להשלים את השיעור משעה שנתן מקצתו 

 כבר נתקדש אותו מקצת.

ואל ]ומתניתא[ שיהיה הדבר לדעת שמ. ג

 כלומר שיהיה הדבר המתקדש, מתוכן המתקדש

בתוך חלל דפנות הכלי, ]ולא מבצבץ החוצה 

 פניםב מחמת גדישה[, ]וכל שכן שצריך להיות

 בפנים א די שיהיה הדבר המתקדש"וי[. העזרה

  גדישה. ואפילו הוא מבצבץ מחמת העזרה

 



 

 , מנחותממה אין מביאים 

 ונסכים, ומנחת בהמה, וביכורים[]

 .המדומע מן. א

י מפרש, שהכוונה לתבואה שמעורב בה "רש -

ואין מביאים ממנה מנחות, אף  חולין ותרומה,

על פי שמותרת לכהנים, כי אין מביאים קרבנות 

 שהוא מותר אף לישראל, שנאמר, אלא מדבר

ָרֵאל" שְׁ ֵקה יִׁ ַמשְׁ ָחה מִׁ נְׁ מִׁ עֹוָלה  לְׁ יםּולְׁ ָלמִׁ שְׁ לִׁ  ".וְׁ

מפרשים, שהכוונה לתבואה שמעורב בה חולין  ותוס' -

 וערלה או כלאי הכרם, שהיא אסורה לכל מחמת

התערובת. ]אבל דבר שמותר רק לכהנים מביאים ממנו 

 קרבנות[.

 .ערלה וכלאי הכרם. ג-ב

 מאחר שאסורים לכל אין מביאים מהם מנחה.

 אפילו אם, וכל המנחות שבאו מהדברים הללו

להיקרב  אין הכלי מקדש אותם, נתנו בכלי שרת

 . למזבח

, אבל הוא מקדש אותם להיות כקדשים פסולים

 שאינם נפדים, אלא נשרפים.

 

 דברים שאין מתקנים במקדש 

 אלא לוקחים חדשים במקומם

כלי קודש שנקבו, אין מתקנים את הנקב, לא על 

עצמו, ]שמתיכים אותו סביבות  ידי התכת הכלי

נסתם[, ולא על ידי התכת עופרת  הנקב והנקב

  לתוך הנקב.

וכן אם נפגמו כלי קדש פגימה גדולה, שאפילו אם 

השחזה, התיקון יהיה ניכר, אין  יתקנוה על ידי

 מתקנים אותם.

וכן אם נפגמה סכין, אין משחיזים פגימתה, ואם 

 אין מחזירים אותה. נשמטה ]מקתה[,

במקום משום שאין עניות  והטעם לכל אלו הוא,

כלומר מנהג עניות הוא לתקן כל דבר, . ]עשירות

 ולהשתמש בו כך כשהוא מתוקן. ואין לעשות כן

במקדש, שהוא מקום עשירות, אלא להשתמש 

 בכלים חדשים[.

 

 עשיית בגדי כהונה

 בגדי כהונה, אין עושים אותם מעשה מחט,

ארוגים תחילה כמין יריעה גדולה, ואחר כך  שיהיו]

יחד  כות, ותופרים אותם במחטחותכים ממנה חתי

, אורג מעשה אלא עושים אותם לעשות בגד[,

 שמתחילתם אורגים את היריעה בצורת הבגד[,]

 ". ַמֲעֵשה אֵֹּרג" שנאמר בהם

 

 בגדי כהונה שנתלכלכו

עד שדי במים בלבד , א שאם נתלכלכו דבר קל"י

 ואהל אפילו בנתר מכבסים אותם כדי לכבסם,

אבל אם נתלכלכו . בהם[מיני דברים שמכבסים ]=

מועיל להם, אלא על ידי נתר  שאין הכיבוס, כל כך

 .אין מכבסים אותם ואהל,

אין מכבסים , א שאפילו נתלכלכו דבר קל"וי

עניות  אלא לוקחים אחרים, כי אין, אותם כלל

 במקום עשירות.

 

 עשיית המעיל של כהן גדול

 ,תכלת מצמר צבוע[] כולו היה גוף המעיל

יל" שנאמר, עִׁ ת מְׁ יל  ַמֲעֵשה אֵֹּרג ָהֵאפֹּד ַוַיַעש אֶּ לִׁ כְׁ

ת ֵכלֶּ  ".תְׁ

 ,ועל שולי המעיל היו מעין רימונים ופעמונים

מֹוֵני ַוַיֲעשּו ַעל שּוֵלי" שנאמר, יל רִׁ עִׁ ָגָמן  ַהמְׁ ַארְׁ ת וְׁ ֵכלֶּ תְׁ

י תֹוַלַעת ָשנִׁ ָזר. וְׁ נּו  ָזָהב ָטהֹור ַוַיֲעשּו ַפֲעמֵֹּני ָמשְׁ תְׁ ת ַויִׁ אֶּ

תֹוְך ים בְׁ נִׁ ים.  ַהַפֲעמֹּ נִׁ מֹּ תֹוְך ָהרִׁ יב בְׁ יל ָסבִׁ עִׁ ים ַעל שּוֵלי ַהמְׁ נִׁ מֹּ ָהרִׁ

יב ַפֲעמֹּן יל ָסבִׁ עִׁ מֹּן ַעל שּוֵלי ַהמְׁ רִׁ ן וְׁ ן ַפֲעמֹּ מֹּ רִׁ  ". וְׁ

הרימונים היו עשויים מחוטים שזורים תכלת 

בצורת רימונים סגורים  והיו, ארגמן ותולעת שני

 .כעין כדורים קטנים של בד[], שעוד לא נפתחו

הוא ] וענבל הוא החיצון[] והפעמונים עשויים זג

  הפנימי המקשקש בחיצון[.

, היו שבעים ושנים פעמונים, לדעת חכמים -

וששה תלויים מלפנים, ושלושים וששה  שלושים

 תלויים מאחור.

היו , ולדעת רבי דוסא משום רבי יהודה -

שמונה עשר תלויים , פעמונים שלושים וששה

 מלפנים, ושמונה עשר תלויים מאחור.

באופן , והפעמונים היו תלויים בין הרימונים

 . שכל פעמון היה בין שני רימונים



 

נתבאר מה היה מניין הרימונים, ויתכן שהיה  ולא]

זה בצד זה  הרבה יותר מהפעמונים, והיו כמה רימונים

פעמון  יחד, אבל פעמונים לא היו שנים יחד, אלא כל

 לבדו בין שני רימונים[.

 

כך , כמחלוקת כאן: אמר רבי עיניני בר ששון

 מראות נגעים, דתנן,. מחלוקת במראות נגעים

 שמטמאים, כשיש עירוב של לבן ואדום, וכן מראות]

המטמאים נתקי ראש וזקן, ומראות המטמאות בתים 

רבי דוסא בן  ובגדים, סך כל המראות המטמאות[,

 שלושים וששה. עקביא בןהרכינס אומר 

 מהללאל אומר שבעים ושנים.

 

 בגדי כהונה מכפרים על חטאים

אמר רבי ענני בר ששון: למה נסמכה פרשת 

לומר לך,  בפרשת צו[,] כהונה קרבנות לפרשת בגדי

  מה קרבנות מכפרים, אף בגדי כהונה מכפרים.

 . מכפרת על שפיכות דם כתונת. א

שְׁ " שנאמר ]במכירת יוסף[, יםַויִׁ זִׁ יר עִׁ עִׁ  ֲחטּו שְׁ

ת ַבָדם ת ַהכֻּתֹּנֶּ לּו אֶּ בְׁ טְׁ הוא לעתיד,  רמז]" ַויִׁ

שהכתונת מכפרת על שפיכות דם, שכן טבילה היינו 

 כפרה[.

 וכפרה זו של שפיכות דמים היא כפרה לציבור, -

אלא שאי אפשר , והרוצח ידוע כשנשפך דם

 להרגו, כי לא התרו בו, ]והוא נענש שנגעים באים

 הציבור, אבל כשאין הרוצח ידוע עליו[.

 .מתכפרים בעגלה ערופה

 . מכפרים על גילוי עריות מכנסים. ב

ַשר" שנאמר, ַכּסֹות בְׁ ֵסי ָבד לְׁ נְׁ כְׁ ם מִׁ  ַוֲעֵשה ָלהֶּ

ָוה רְׁ  כלומר לחפות על גילוי עריות[.", ]עֶּ

 . מכפרת על גסי הרוח מצנפת. ג

בר ודבר זה למד מסברא, כדברי רבי חנינא, יבא ד

מצנפת[, ויכפר על גובה ]=גסות ]= שבגובה

 הרוח[.

 . מכפר על הרהור הלב אבנט. ד

וגם דבר זה למד מסברא, שכן חוגרים את 

ט, "הידים כמבואר בדף י האבנט, ]כנגד אצילי

ומקום זה הוא[ כנגד הלב, שהוא מקום חטא 

 הרהור הלב.

  המקולקלים[.] מכפר על הדינים חושן. ה

ָפט" שנאמר, שְׁ ן מִׁ יָת חֹּשֶּ ָעשִׁ  שמכפר על", ]וְׁ

  המשפט[.

 .מכפר על עבודת כוכבים אפוד. ו

ים" שנאמר, ים ַרבִׁ י ָימִׁ ֵאין ָשר  כִׁ ְך וְׁ לֶּ ָרֵאל ֵאין מֶּ שְׁ ֵני יִׁ בּו בְׁ ֵישְׁ

ֵאין ַמֵצָבה ַבח וְׁ ֵאין זֶּ ֵאין ֵאפֹוד וְׁ ים וְׁ ָרפִׁ כלומר ]", ּותְׁ

שאינו מתכפר.  מאחר שאין אפוד, יש עון של תרפים,

  אבל כשיש אפוד אין תרפים[.

 . מכפר על לשון הרע מעיל. ז

דבר זה למד מסברא, כדברי רבי חנינא, יבא דבר 

ויכפר על קול העם  שבמעיל[, פעמונים]= שבקול

 לשון הרע. המוציאים

בפרהסיא.  וכפרה זו היא על לשון הרע שנאמר -

מתכפר על ידי  ,שנאמר בחשאי אבל לשון הרע

 שהכהן גדול מקריב ביום הכיפורים הקטורת

שהכהן ] כי, יבוא דבר שבחשאי,, בקודש הקדשים

מועד באותה  מקטירו כשהוא לבדו, ואין אדם באהל

 הרע בצנעה[, לשון] ויכפר על מעשה חשאי, שעה[,

ֵתן " מכפרת, שנאמר, וראיה לדבר שהקטורת ַויִׁ

ַכֵפר ַעל ָהָעם ת ַויְׁ טֹּרֶּ ת ַהקְׁ  ".אֶּ

 . מכפר על עזות פנים ץצי. ח

ָהָיה ַעל" שנאמר בציץ, וכעין זה נאמר ", ַאֲהרֹּן ֵמַצח וְׁ

ָשה ּוֵמַצח" בעניין עזות פנים, תְׁ  אִׁ זֹוָנה ָהָיה ָלְך ֵמַאנְׁ

ָכֵלם  ללמד, שזה מכפר על זה.", הִׁ

 פרק המזבח מקדש סליק
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 על מסכת זבחיםלרכישת בקיצור 

 לרכישת ספרי בקיצור באתר אמזון
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